Protokół Nr 33/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
w dniu 2 sierpnia 2017 r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz zaproszeni
goście w osobach:
 Burmistrz Wołczyna – Jan Leszek Wiącek,
 Skarbnik Gminy – Katarzyna Krawiec,
 Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji –
Marcin Dłubak.
Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji
(zał. nr 1).
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Ad. 2
Nie zgłoszono żadnych wniosków i zapytań.

Ad. 3
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:
Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2017-2023
(zał. nr 2).
Dyskusji nie było.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13
członków Komisji.
Następnie Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy
Wołczyn na 2017 rok
(zał. nr 3).
Dyskusji nie było.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13
członków Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś
chce zabrać głos.

Radna Beata Markowicz - Górska - prosiła o zgłoszenie do zarządcy dróg krajowych
konieczności wyczyszczenia styku jezdni i krawężnika przy ul. Kluczborskiej z chwastów.
Radny Ludwik Bogdanowicz - zgłosił, że droga powiatowa w kierunku Świniar Małych jest
nieprzejezdna dla pojazdów rolniczych z powodu zarośniętych poboczy.
Radny Ryszard Nowak - poinformował, że zdarzyło się tak, że część dziur na drodze podczas
remontu została załatana, a cześć nie,
 interweniował w tej sprawie i zostało to poprawione.
Sołtys Krzysztof Tarnowski - prosił o rozważenie możliwości ustawienia fotoradaru
w Markotowie Małym,
 przy drodze w Markotowie Małym brak jest chodnika i pobocza, a samochody
poruszają się z nadmierną prędkością.
Radna Krystyna Mazurczak - wypowiedziała się w sprawach:
 droga powiatowa w Wierzchach miał być remontowana poprzez stosownie metody
wycinania i nakładek, taką informację przedłożył przedstawiciel Starostwa
Powiatowego podczas jednej z sesji Rady poświęconej stanowi dróg na terenie
naszej gminy,
 drogę remontowano poprzez korkowanie,
 podczas rozmowy z Kierownikiem Rejonu Dróg uzyskała informację, że remonty
będą w lipcu ale nic się nie działo,
 wielokrotnie zgłaszała zarządcy dróg powiatowych potrzebę wycinki poboczy,
 tłuczeń na skrzyżowaniach w Wierzchach i Wąsiach jest rozjeżdżany przez tiry
i uderza w przypadkowych przechodniów powodując bolesne stłuczenia,
 przypomniała również o wiacie przystankowej, która miała stanąć na skrzyżowaniu
w Wąsicach.
Radny Ryszard Nowak - zauważył, że uzyskał informację o remontowaniu dróg metodą
holenderską polegającą na korkowaniu, a następnie stosowaniu nakładek.
Burmistrz - wypowiedział się w sprawach:
 Powiat ograniczył remont dróg do posiadanych środków,
 trwający remont ul. Dworcowej w Wołczynie z pewnością pochłonął wiele środków,
 wystąpimy do zarządcy drogi krajowej o wyczyszczenie jezdni,
 wystąpimy również o ustawienie fotoradaru w Markotowie Małym,
 dotychczas bezskuteczna okazała się próba ustawienia fotoradaru w Wierzbicy
Górnej,
 podczas, co tygodniowej narady Kierownik Posterunku Policji w Wołczynie
sygnalizował zwiększeniu patroli przy stacji Orlen z powodu większego ruchu na
tym terenie oraz o zwiększonej liczbie nałożonych mandatów za spożywanie
alkoholu w miejscach publicznych,
 firma Piaski rozpoczyna prace na terenie kupionym po OZPL „Linopłyt”,
przygotowują się do prac wyburzeniowych, to potwierdza deklaracje o jak
najszybszym rozpoczęciu działalności,
 zorganizowano spotkanie właściciela firmy Piaski z lokalnym przedsiębiorcą firmy
FORMAX,

 wspólnie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, Naczelnikiem Wydziału
Rolnictwa, Ochrony Środowiska , Nieruchomości i Inwestycji oraz Kierownikiem
Referatu Zamówień Publicznych, Budownictwa i Funduszy Europejskich
przeprowadzono wizję terenu parkingowego naprzeciw Urzędu Pocztowego
i ustalono, że rozpoczniemy pracę odwodnienia tego terenu.
Radna Barbara Błaszczykiewicz - pytała, czy prowadzono rozmowy z firmą Lesaffre
w Wołczynie o partycypacji w kosztach robót na terenie parkingu naprzeciw Poczty,
 zauważyła, iż większość terenu przedmiotowego parkingu zajmowana jest przez
pracowników firmy Lesaffre.
Burmistrz - odpowiedział, że wykonanie odwodnienia otworzy drogę do rozmów z firmą
Lesaffre o dalszych pracach na tym terenie,
 zauważył, że inwestowanie środków publicznych w remont przedmiotowego terenu
jest mało uzasadniony z uwagi na fakt, że nie jest to teren gminy,
 w dalszej swojej wypowiedzi podziękował radnym: Szczepanowi Małemu za
zorganizowanie festynu w Gierałcicach, Adamowi Zarychowi za zorganizowanie
festynu "Szymonkowiany" oraz Waldemarowi Antkowiakowi za zorganizowanie
Turnieju Sołectw,
 poinformował, że prowadził rozmowy z Ordynatorem Oddziału Ginekologiczno Położniczego w Kluczborku w temacie wznowienia poradni „K” w Wołczynie,
ustalono, że jest lekarz dla którego NFZ może uruchomić środki jeśli tylko będzie
odpowiedni pomieszczenie,
 pomieszczenie w którym dawniej funkcjonowała poradnia „K” w ZOL- u jest już
wykorzystane i nie ma możliwości zorganizowania tam kolejnego pomieszczenia,
 rozważa przeprowadzenie rozmów z lokalnymi Poradniami Opieki Zdrowotnej
w temacie zainteresowani ich udostępnieniem pomieszczenia na Poradnię „K”,
 prosił o podpowiedzi w temacie gdzie jeszcze można znaleźć miejsce dla Poradni
„K”.
Radny Szczepan Mały - stwierdził, że postawienie fotoradaru w Markotowie Małym jest
potrzebne jednak z pewnością ciężko będzie to uzyskać,
 zaproponował żeby przeprowadzić starania o ograniczenie prędkości na tym terenie
z dozwolonych 70 km/h na 50 km/h.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Przewodniczący Komisji
Ryszard Nowak
Protokołowała:
Elżbieta Bar

